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SUOMEN SYÖPÄPOTILAAT - CANCERPATIENTERNA I FINLAND RY
SÄÄNNÖT

1§

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland ry.
Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä
Association of Finnish Cancer Patients.
Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on SSP.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko Suomi.
Näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys.
2§

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on turvata syöpäpotilaiden tasa-arvoinen hoito sekä
syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja hyvä
elämänlaatu sairaudesta huolimatta.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Toimii syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä edunvalvonta- ja vaikuttamisjärjestönä.
2. Tuottaa potilaiden tukimateriaalia.
3. Järjestää potilastoimintaa.
4. Järjestää koulutustilaisuuksia.
5. Toteuttaa virkistystoimintaa.
6. Toteuttaa tutkimus- ja kokeilutoimintaa.
7. Toteuttaa asenne- ja tiedotuskampanjoita.
8. Toimii yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa.
Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi:
1. Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
2. Järjestää keräyksiä.
3. Toteuttaa tukituotteiden myyntitoimintaa.
4. Järjestää arpajaisia.
5. Omistaa kiinteää omaisuutta.
3§

YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistykselle voidaan nimetä kunniajäseniä.
Kaikki yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Varsinaiset jäsenet
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Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi syöpädiagnoosin saanut henkilö tai sellaisista
henkilöistä pääosin koostuva oikeustoimikelpoinen rekisteröity yhdistys.
Oikeustoimikelpoisella yhteisöjäsenellä on oikeus lähettää yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräisiin
kokouksiin kaksi edustajaa.
Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräisissä kokouksissa
läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus.
Varsinaiset henkilöjäsenet maksavat yhdistyksen henkilöjäsenmaksun.
Varsinaisina jäseninä olevat rekisteröidyt yhdistykset maksavat yhteisöjäsenmaksun.
Kannatusjäsenet
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö (henkilökannatusjäsen) tai oikeustoimikelpoinen
yhteisö (kannatusyhteisöjäsen). Kannatusjäsenillä ei tarvitse olla syöpäpotilastaustaa.
Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräisissä kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus.
Henkilökannatusjäsenet maksavat henkilökannatusjäsenmaksun.
Kannatusyhteisöt maksavat yhteisökannatusjäsenmaksun.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Eronneet jäsenet tulee todeta hallituksen pöytäkirjassa.
Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän tahallaan toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan
tai vahingoittaa yhdistyksen toimintaa tai mainetta.
Jäsenen erottaa yhdistyksen hallitus.
4§

YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kahdeksan ja enintään
kymmenen varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kolme kalenterivuotta.
Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.
Vuosittain on erovuorossa kolme tai lähinnä kolme hallituksen varsinaista ja varajäsentä.
Hallituksen jäsenistä vähintään puolet tulee olla syöpäpotilastaustaisia henkilöitä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus voi asettaa avukseen johtoryhmän ja toimikuntia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai
kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on
vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset.
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä siihen valittu hallituksen jäsen.
5§

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
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1. Vastata yhdistyksen toiminnasta.
2. Valmistella yhdistyksen kevät- ja syyskokousten asiat ja panna kokouksen
päätökset käytäntöön.
3. Valmistella vuosittain talousarvio, toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja
tilinpäätös.
4. Ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja ja toimihenkilöt.
5. Päättää yhdistyksen omaisuuden vaihtamisesta, myynnistä ja kiinnittämisestä.
6. Vahvistaa tarvittavat työjärjestykset ja muut vastaavat säännöt.
7. Pitää yllä jäsenluetteloa
6§

YHDISTYKSEN KEVÄT- JA SYYSKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä ennen huhtikuun loppua ja yhdistyksen syyskokous ennen
marraskuun loppua hallituksen määräämänä aikana.
Kokouskutsu yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava jäsenille
kirjallisena viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

7§

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten
kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän aikana vaatimuksen esittämisestä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.
8§

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Edellisen vuoden toimintakertomus
2 Edellisen vuoden tilinpäätös
3. Tilintarkastuskertomus
4. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
5. Jäsenistön kirjalliset ehdotukset
6. Muut esille tulevat asiat
9§

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
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1. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
2. Seuraavan vuoden talousarvio
3. Hallituksen puheenjohtajan valinta sääntöjen 4§:n mukaisesti.
4. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sääntöjen 4§:n
mukaisesti.
5. Hallituksen varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle sääntöjen 4§:n mukaisesti.
6. Tilintarkastajien valinta
7. Kokouspalkkioiden ja matkakorvausten vahvistaminen seuraavalle vuodelle
8. Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen seuraavalle vuodelle
9. Jäsenistön kirjalliset ehdotukset
10. Muut esille tulevat asiat
10§

TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin tai
Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien tulee olla KHT tai HTM
tilintarkastajia.
11§
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja aina kaksi
yhdessä.
Hallitus voi oikeuttaa toiminnanjohtajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen
nimen.
12§

TILIVUOSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon
liittyvät asiakirjat on luovutettava seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä
tilintarkastajalle, jonka on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta.
Mikäli tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava ennen yhdistyksen
kevätkokousta päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus edellyttää.
13§

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN
PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
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MUUT SÄÄNNÖT

14§
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
15§
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Hyväksytty Suomen Syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland ry:n sääntömääräisessä
syyskokouksessa Helsingissä 25.10.2008.
Astuneet voimaan kokouksessa.

